«باسمهتعالي»

(گواهي عضو هيات علمي رسمي)
شماره
تاريخ
فرم شماره  1ـ فرم معرفي اعضاي هيات علمي رسمي براي استفاده فرزندان آنها از مفاد
مصوبه تسهيالت فرزندان اعضاي هيات علمي و دستورالعمل اجرايي آن

سازمان سنجش آموزش كشور
با سالم و احترام

بدينوسيله گواهي ميشود خانم  /آقاي  ......................................................................داراي مرتبة دانشگاهي
 .....................................و نوع استخدام رسمي  ،عضو هيات علمي دانشگاه ...........................................................
ميباشند و اين معرفينامه بنا به تقاضاي ايشان براي استفاده فرزندشان خانم  /آقاي
.............................................................پذيرفته شده آزمون  ......................................سال  13............دانشگاه
 .................................................................گروه آزمايشي ...................كد محل قبولي  ،.................از تسهيالت
مصوبه يادشده ،صادر شده است .اميد است كمال مساعدت را مبذول فرمايند.
در ضمن آخرين حكم ايشان به ضميمه است.
معاون آموزشي دانشگاه
مهر و امضاء

٭ براي استفاده از تسهيالت فوق اين فرم را به صورت تايپي تكميل و پس از امضاء و مهر معاون آموزشي به همراه تصوير آخرين
حكم كارگزيني و تصاوير كليه صفحات شناسنامه عضو هيات علمي و داوطلب ،اسكن نموده و از طريق آدرس
 http://fm.sanjesh.orgبه اين سازمان ارسال نماييد .اصل مدارك در زمان ثبتنام در دانشگاه مقصد اخذ ميشود.
درصورت هرگونه مغايرت در مدارك و اطالعات ،از ثبت نام داوطلب جلوگيري ميشود .با توجه به عدم امكان پاسخگويي حضوري،
خواهشمند است از مراجعه به اين سازمان جداً خودداري فرماييد.

«باسمهتعالي»

(گواهي عضو هيات علمي پيماني)
شماره
تاريخ
فرم شماره  1ـ فرم معرفي اعضاي هيات علمي پيماني براي استفاده فرزندان آنها از مفاد
مصوبه تسهيالت فرزندان اعضاي هيات علمي و دستورالعمل اجرايي آن

سازمان سنجش آموزش كشور
با سالم و احترام

بدينوسيله گواهي ميشود خانم  /آقاي  ......................................................................داراي مرتبة دانشگاهي
 ..........................از سال  ...............تاكنون به مدت  ................سال عضو هيات علمي پيماني دانشگاه
 ......................................................ميباشند و صالحيت علمي و عمومي ايشان مورد تاييد هيات مركزي جذب
قرار گرفته است .اين معرفي نامه بنا به تقاضاي ايشان براي استفاده فرزندشان خانم  /آقاي
........................................................پذيرفته شده آزمون  ......................................سال  13............دانشگاه
 ....................................................................گروه آزمايشي ...................كد محل قبولي  ،.................از تسهيالت
مصوبه يادشده ،صادر شده است .اميد است كمال مساعدت را مبذول فرمايند.
در ضمن آخرين حكم ايشان به ضميمه است.
معاون آموزشي دانشگاه
مهر و امضاء
٭ براي استفاده از تسهيالت فوق اين فرم را به صورت تايپي تكميل و پس از امضاء و مهر معاون آموزشي به همراه تصوير آخرين
حكم كارگزيني و تصاوير كليه صفحات شناسنامه عضو هيات علمي و داوطلب ،اسكن نموده و از طريق آدرس
 http://fm.sanjesh.orgبه اين سازمان ارسال نماييد .اصل مدارك در زمان ثبتنام در دانشگاه مقصد اخذ ميشود.
درصورت هرگونه مغايرت در مدارك و اطالعات ،از ثبت نام داوطلب جلوگيري ميشود .با توجه به عدم امكان پاسخگويي حضوري،
خواهشمند است از مراجعه به اين سازمان جداً خودداري فرماييد.

